ANHÅLLAN OM LEDIGHET FÖR ELEV
I FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA
OCH GRUNDSÄRSKOLA
Barn- och utbildningsförvaltningen

1 (2)

SKOLLAGEN 7 KAP § 18

Elev
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Skola:

Klass:

Tid för ledighet (datum fr o m – t o m):

Antal dagar ledigheten avser:

Skäl till anhållan om ledighet:

Undertecknad vårdnadshavare är medveten om att ledigheten kan innebära att eleven inte får den garanterade undervisningstiden.
Den kunskapsinhämtning som eleven förlorar under sin skolfrånvaro förbinder sig vårdnadshavaren att ge eleven enligt lärares
anvisningar.

Underskrift/er
Datum:

Underskrift vårdnadshavare 1:

Datum:

Underskrift vårdnadshavare 2:

Anhållan om ledighet för elev förskoleklass, grundskola, grundsärskola BANM v. 2.1

Samtliga vårdnadshavare ska skriva under ansökan

Yttrande/beslut

☐ Ledighetens längd:
☐ Elevens studiesituation:
☐ Ledighetens angelägenhetsgrad:
☐ Elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen:
Övrigt:

Minst en av ovan rutor ska kryssas i samt få förklarade text i efterföljande skrivfält.

Beslut

☐ Ledigheten beviljas

Underskrift rektor eller klassföreståndare
Datum:

☐ Ledigheten beviljas inte

Underskrift rektor eller klassföreståndare:

Namnförtydligande:

Information om ansökan
En skolpliktig elev i en skolform som avses i § 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga
skäl får längre ledighet beviljas (Skollagen 7 kap. § 18).
Enligt skollagen kan rektor överlåta beslut om ledighet för elev upp till 10 dagar till klassföreståndare eller motsvarande. Ifylld
blankett lämnas till skolan i god tid före önskad ledighet.
Anvisningar för elevens självstudier – se sida 2.

Registrera: Ledighet 1-10 dagar: Nej. Ledighet över 10 dagar: Ja. Kod: 7.3.4 Delegeringsbeslut: Nej. Bevarandetid: Gallras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Anvisningar självstudier
Elevens förnamn:

Anvisningar självstudier:

Elevens efternamn:

Datum:

Underskrift klassföreståndare/mentor:

Datum:

Underskrift klassföreståndare/mentor:

Personnummer:

Lärarens kommentarer beträffande elevens självstudier:

Registrera: Ledighet 1-10 dagar: Nej. Ledighet över 10 dagar: Ja. Kod: 7.3.4 Delegeringsbeslut: Nej. Bevarandetid: Gallras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.

